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Všeobecne-závltzné 'nariadenie uz v Seredi c. '" Ó
...; '...r"
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z á s a d y

povolovania zvláštneho u~ívania miestnych komunikácií a realizácie

drobných stävieb, stavebných úprava udržiavacích.prác, zásady pre

vydávanie stnnovísJt k stavC!bným povoleniam.

Oddiel prvý

("-

Zásady povolovania zv16štn~ho užívania miestnych komunikácií.

Cl. 1.

V zmysle 54b/zák.c.55/19U4 Zb. /ceatný zákon/ miestnymi

nikáciami, sú všeobecne príst.upnéa užívané ulice, cesty a

stran stvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do

miestnych komuniJtt\cií/aalej len mV ~

1comu-

prie-

siete

Cl. II.

l. ~la užívanie miestnych komuniJ~6cií iným a1to obvyklým spôsobom

alebo na iné úcely, než na ktoré sú urcené, ja potrebné po-

volenie príslu~n6ho cestného spr~vneho orgánu, vydan6ho po

dohode s dopravnou políciou /via príloha c.2/. .

2. Príslušným cestným orgánom je v zmysle cl.II. bod 14 zák.c.

295-1992 Zb. a §§ l3a/ a 23 zák.c.369/1990 Zb. o obecnom

zriadení primátor mesta.,Písomné žiadosti s grafickou prí-

lohou /viä príloh" c.l/ vybavuje a odborné zodpovedá za

prípravu tak6hoto rozhounutia oddelenie výstavby, územného

plánu a ~ivotn6ho prostredia I~O v Seredi.
JO

Cl. III.

.' Zvláštnym užívaním miestnych komunikácií je v zmysle § II vyhl.

c.35/l984 Zb., .ktorou sa vykonáva zákon o pozemných kOn\uniJtáciá~';~,'._.

i zriaaovanie, vykonávanie'op~avy a údržby nadzemn9ch ~. p~4\.. "\ .
. ~,~;~l..;-' o._0'.

. zemných vedení každého druhu. -. o'" -f1'-..:\: . '..

, , . .~ Y~",,-:.,,~.(;,..1y;.t: :'. . .' :.' '; :..: .i.', l', . o:.'. :. : , . .14.':. . ;1..~i~~"rtW'~V.' ""'iW~1~;l:,,
. .
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Cl. IV.

Povinnostou odborného pracovníkav prípade uvedenom v cl.III.

je .

al miest.nou obhliadltou zistiC, ci požadovaný zásah do miestnej

komuniJt4cie alebo iného verejn6ho priestranstva nio je možn'
v '

uskutocnit pretlácaním, resp.podkop4vkou - o miestnom ziste-

ní spíše pracovník flsO zápisnicu.

bl v prípade, že odborným posúdením pracovníka bolo zistené,

že požadovaný zásah do miestnej komunikácie je možné usku-

tocnit len jej rozJ~opávkou,v rozhodnutí, ktorým ju povo-

1uje, musia byf riadna uvedené dôvody, pre ktoré bol zvolený

takýtoV8rinnt technického riešenia problému.

cl po uplynutí doby, na ktorú bolo rozhodnutie vydan', uskutoc-

ní odborný pracovní'tUsa miestnu obhliadku, pricom podla si-

tuácie I

písomne vyzve žiaclatela o rozltopávku, že je pripravený na

prevzatie komunikácie po rozkopávke,

v prípade neukoncenia z4sahu a.up1ynutia ~ehoty, na ktorú

bolo rozhodnutie vydané, vyvodí voci porušovatelovi sank-

cie lpodla cestného zákona ~ 22a - právnickým osobám pokuty,

pri fyzických osobách podnety k priestupkovémukonaniu/

dl.súcasne vyzve reali?átorauž nepovolenéhozásahudo miestnych (
komunikácií, resp.poškodenia IUC, aby v zmysle § 9 ods.G
cestného záJcona bez prietahov Is Itonkrétnym uvede'ním lehotyl

komunikáciu uviedol do pôvodného stavu,

(

Cl. v.

J'

Každý žiadatel o i?:~v''):.~m:t-:: z6.I3Z\hu do I1r~, aJ< sa zist.í, že v s\Í-

lade s cl. IV. b, j~ nutn~ ho rc~lizovat, rozkopáv~ou, pred prev-

zatím rozhodnutia o povolení rozkopdvky zloží na ~cet I~O kauciu~
". "";, .

..".

,o; .
..

Cl.
.

VI.

.(, '_ 1

. , .,_ . l.,' .;. .

:f~f~;t:i'~i.;}{auciapredstavuje ,sumu 100 5.'; odhadnut.ých l1áJdadov, .na

}SX~~'\'("~',:L;\../;,;:;:.. ".. ._. ..."~:">\;":< .: .,:;',,, . . .;A,.;'/. "" ':'~:\."'1r::, '
..'.:~l,.,..,... .'. ,..;r.~'.'\(f:I
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.:l:i'J,';t't2a:.Pl..o<
r.~" ... _ .:.>~-:__;'...I.I".\~...;;:':~. ..1'~"",,: ;.#"J: ~'-<r;' _ o.: ,;,-; ~~~"::-'i' ; :.:r. I ;.'],.-J':"I., .:.~.~::?-..~
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danic rm 'lo puvQ0.n6ho st,lVU, r:d_oinál~e v5al: 2.000,-Sk. 'Odhad
nákladov urohíodbo:t'ný 'p'racovní!~ i:IGCJ,J~to~'ý ich uvct11c v zápisnici
cl. IV. al.

Pod uV8dením do pôvodná'l(' stavu sa ro::;a11:\ie 0.održanie povinnosti

a uskutocnenie povrchovej úpravy IU~ v micste rozkopávJ=y z rovna-

kého :-,1ateriálu, ako j ~ cr::1:«tný 'povrch UK.

Cl. VII.

Po u}o;.oncení prác nn ro:~'"op:lvkc, vcít:anc uvcc1~nia do p5vodného

stavu, v termínc st~novcnQrn v rozhodnutí, buc1'2kaucia vrátená zlo-

žitelovi do 5 dní ~)O pre~lZatí ~I:~ o".bor.~1ýrn pracovní]:o~ UsO.

Cl. VIII.

l. V prípade,
ho st:avu,

že pôvodné-

nehuC.':;. 1.1::,:)!1;::~nóv t.'~1:l:línc stélnO~JÓnom v rozhodnutí

a pôvodca u~ ~lci?()vol ~l!.éh0 z5~!lhu nCL1vcdic I.iI~ d.::> pôvoé:ného stavu

v stanoveo3j lehotepo~lQ~l. IV. dl n !~ ~o p8vodn6hostavu
" . , , 'T~ 1,. "' l !'" I t' 1' lUVCCl~C spravc;:\ ! la pO~ ..:n c..: ~ , .~a\1c.'.n pr'~pa( a v prospec 1

s~rávcu komuni~5cie.

2. V ?rípadc, ~e 1:ftucianc?c~ryj~ v5etky náklady na ~vedcnic lZ

do p8vodn6ho stvu, dofi~tujc3prfvca kom~nik6ci9 pôvodcovi nc-

povolen6ho zásahu n~kln~y nn uvca~ni~ tn~de p0vodn6ho 5tavu.

O~dic1 druhý ~

Zásad

Ji,.<lV OJ.

ovolov~niG reliz~cie urobnýc!l Gtavic~, stavebnÝch úp-

prác.

'0 Cl. X., ... "
°o' .

','

~.'" ' o' i~'~ ~"i~' . !'.:'. !~~.:~<!.= ~l" '_~.,~,~.:: .. :,.,':;::,:c~i:,'";t.:.( ;'.":.!ff"T'. .;'

Ohlásenie stnve1;3nél11U ,í1.ra(tu, o :\:tl)~ýrn . je v tom.to prípllc1~ 'v :z;n~sle' .

" .,.~. ";:.i :"";:'::.,'J': '.: '"i::i:ú:..\,,~,:-.~'.:)-:~::.:di'J~(~~i:~.~!!L,~: ~},~~;_~',.'::, t.;"):~. _' :; .~~'.\U' , ;::)::.;~~~'.~~~~~~~;:L.. .);~J~ lo;" .. ""., ",".,'Aí,~ ,. .,.!~!!J.~_!.._,jw... ".'.:.",~h_'tJ. ."" '.
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§ 1 ':1 ~
OJ ct j.

úp1noT.1
z:;:,i.:td.~r.f.. ;?ub1i!:ovan~' v

zn:)ni .. .~ _.~,- ~ ~~'1 /1 ('('.')
.:..JC\"..l #O"...,''''.\ rl -"_l.,..

rl ~"'.':.--". 1). z51:.(:.595/1990 Zh.

al pri drobn~;-cll [; t2.vb:í.c;" ~:::0.1:~ !?ln i<t (1o)ln:':ov\;. fun:~ciu 1: hhll1cj

s tavbC', a ]~tor(, nS~lG::-;U .)0<18 C0.t:~ ~ o'..r;.)lyvait' ::i '/qtné pro:::> trcdic,

tu st!1vby, '?C"::L:l2:!1I.' l)'~':.Y?:'::nor-,t ::.t~.;,):..., j..:;j v;:h1ac' v.le:)o Y;j.-,;otnC

prostT.'2cl,i '3 -3. ,;)r i v.:. ~ t:~]:..::.l t:Cll.':: i..:WJ.".;f.cLl p.::'2:;i:'.r~h. l'":i'1.S tD.V;JC , J: ta-

" 1 ,,:;y ~'" ;-, <:'''C'"I ' (''' l f"''

_ li ... . "_ . ..J.,J .:..._ °o> Zb. II pl.:l t.i10m

eiu, a po(.1. 1 ,
strecU c , a to ,:

<:11 [)}:" .l. 7. ':) ,"\1.1 .~: ::J t ~ v '-::i ,
:::! ~ ". ..

IC; r:1 ct '17'/:'> :':'1. /1, ~

::;ta vby 2:!.'c chov

)C J~11C~1':. ~ L;O(1~1:':'''s ~:c (11:!)~Jl16 st:rvby, vrtit-

5.:\11ny, (:SC;i10V

Z CtI: i :'\c10n.l. ;
.r

1 I . ~ . ~ l
.

a stav0Y crgnnl~~cll n~ . c3n~J na :::.:tbczp",cova-
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nepre3ahuj~ 30 ..} ti vÝGka 5 m, n:\i)r.íklad prenosné jednodu-

ché prístre31~y, 1;:r,i1ic115, !~r~,1idlá s pohyblivou strechou,
1'" l , 1 ,. 'v, 1 l d 1

, ..
d

'
1 1,crr.m~ J.nJ~Y, POS~([y, ~v".l:~nJ.c~, GI;: ct y -;:rr.u vn , nara.J.a a e)o

hnojiva,

bloplotenie,

cl pripojenie drobných stavieb na rozvodn6 ~iat? a kiualizáciu

hlavnej stavby,

dl nástupné o3trovc~);:y 11ro;-:\ac:.n8j ver~jncj c\opra:vy, prechody

c~z choclníky u. llV. j?ri8pust.y ct pod.

3. Za drobné stavbj' sa l1:!;?ovažuj(1 s ':avby 'jar.:í::í, sklad-ov hO,rIavín

a výbušnín, stavby pre civiln~ nC;l~anu,po~iarnu ochranu, stav-

b}" uránov5ho ?ri~nyslu é.\ ji1dro\ro.~nerg8::ic~;:ých7.m:iadení, stav-
by domových 2:is tiar.l:!. oupcid:.)vÝC:l vôd.

Cl. ;~II.

Stavebník drobných stDvi2!~, stavebných

je povinný ich uskutocnenie píso~nc

na tlacive oznacenom ako príloha c.3-S
tiež uvedené, aké prílohy ~6 obsahovat.

~prav a udr~iavacích pr~c

ohlásit ~télvebn6mu ~radu

týchto zásad, v ktorom je

.'

l':l. ~nII.

Ohltscnie na r1estskom ~r~de v S~redi vybavuje oddelenie výstavby,

~zemn6ho plánu ~ životn6ho prostredia 11s0, ktoré pripravuje, vy-

hotovuje a zodpovedá po stránJ;:eprávnej i stav~bncj za obsah ozná-
menia k ohláseniu drobnej stavby, stavebných ~prav a udržiava-

.r

cích prác, ktor6 podpisuje primátor ~esta. Oznámeie k Dhláseniu,

drobných stavieb, stav:!hných óprnv a udržiavacích prác nie je roz-

hodnutím podla zá~. c. 71/1967 Z~. o správnom konaní príloha c. 6/.
,,

..,.

.

'f'
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Cl. ~\IV.

l. Drobn6 stavbu alebo stnvcbn6 Gpravu m8~e stavebník uskutocnit

len ne základe písomnl)!1ooznámenia stavebn6ho úradu, že pro-
ti ich uskutocneniu nemá námietok.

2. Udržiavacie práce m0že stavebník vykonat, pokial stavebný

úrad do 30 d,í or'o dn.::!ohlásenia ncur~í, že tdieto práce

liehaj~ stavebn6mu povolaniu. O t9chto skutocnostiach je

stavebník informovan1 na tla~iv5ch "ohl5senia...".'

3. Stavebný úrad, t. j. v tomto prípade primátor, môže staveb-

níkovi tiež ozmlr:1i t, že ohlásená. s tavba nemá povahu drobnej

stavby, resp. urci, ~c na prislu~n6 stavbu, stavebn~ dpravu,

alebo udržinvacie prt\ce vyži1dl1jtí.stavebné povolenie /f)ríloha

c. 7,8/.

Vydávanie stanovísk ~ stavebným povolcniam.

Cl. xv.

l. Stanoviskálc s tavchnýrn povol~niarn r:1ajúcharaktc1;' záväzného

stanoviska orgRnu 8t6tnej sprtvy. Zohladnuje sa v nich vztah

k územnému plánu mesta a záujmy mesta ako právnickej osoby.

2. Za stanovisi,,:"'ok stavebnému povoleniu obsahovo i formálne

zodpovedá oddel~nie v9stav~y, ~zcmn6ho plánu a životn6ho

prostredia HsÚ. Stanovi:::;~wpodpisuje primii.tor mesta a';:c

štatutárny orgán.
,7'

OéJôiel štvrtý.

Úcinnost. ...

T'
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l. Toto všeobecne záväzn6 nariad~nie

bolo schválené uznesením c.3/IIZ-l994

2. Ocinnost nadobudlo dnom 5. ~. 1994.

wcstsk6ho zastupitelstva

bod ... zo dna 20. 4. 1994.

-'--."

Vladir~r Den o

primátor mesta

Poznámka: Skla<loVr1l1i~mated,í.1unr\ v~l:ejnc.m pricstran::;tve - via VZU c. l miestna

poplatky.

Po dohode s 01) Úžp Scrci1 Sél za c1robnú stavhu považ uje i skleník do

16 m2 a 4,5 ro v:r'i5!~y.
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